
Dzięnnik Ustaw -2* Poz.1712

Załącz"nik clc' rclzp<lrząc'lzenia Ministra Klimatu l Sr<ldorvlslia
z dnia I 6 srcrpnia 2022 r. ( Dz. U poz. l7 l2\

WZOR

W\tIosEK o WYPŁATĘ DoDATKU wĘGLowEGo

UWAGA!
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku
węglowego składa się pod rygorem
składanie fałszvwvch oświadczeń - Zgodnię z att.3 ust. 4 ustawy
zdnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692).

Skócona instrukcj a wypełniania:

l. NaleĘ wypełniać WIELKIMI LITERAMI.
z, Pola wyboru należy zaznaczać v lub x

oRGAN, Do KTÓREGo JEST SKŁADANY wNIosEK o WYPŁATĘ DoDATKU
wĘGLowEGol)

WOJT GMINY MINSK MAZOWIECKI

') Dodut"k węglowy wypłaca wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
fizyaznej sldadająoej wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

czĘŚc l

DANE DoTYCzĄcE wNIosKoDAwcY I JEGo GosPoDARsTwA DoMowEGo
l. Dane osoby fizycznej składającej wniosek' zwanej dalej nnwnioskodawcą''.
DANE WNIOSKODAWCY

0l. Imię (imiona)

02. Nazwisko

03. Obywatelstwo

04'Numęr PESEL
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05. Seria i numer dokumęntu stwierdzającego tożsamość2)

2) Należy wypełnio w przypatlku. gtly osoba nie posiarla numeru PESEL

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA
01. Gmina I dztelnica

Kod pocztowy

02. Miejsoowość

03. Ulica

04. Nr domu 05. Nr mieszkania 06. Nr telęfonu]) 07. Adres poczty elektronicznej3)

3)Dane nicob<lwiązkowe. W przypadku podania adresu e_mail zostanie na niego przesłana informacja o wypłacie dodatku

węglowego'

NUMER RACHUNKU PŁATNICZEGD, NA KTÓRY zosTANIE PRZEKAZANA KwoTA
DoDATKU wĘGLowEGo4)
0l. Numer rachunku

02. lmię i nazwisktl właśoiciela rachuŃu

o) Nal"ży wypełnić w przypadku chęci otrzymania dodatku węglowego w formie przelewu na rachunek płatniczy.Przez
rachunek płatniczy rozumie się takŻe raohunek baŃowy lub rachunek prowadzony przez sp<lłdzielczą kasę

<lszczędnościowo_kredytową.

Ż. Dane członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy. Gospodarstwo domowe

wnioskodawcy jest:

jednoosobowe wieloosobowe (liczba osób, z uwzględnieniem wnioskodawcy: . '.....)

Definicja gospodarstwa domowego: zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku

węglowym gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego

samotllie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osoba tizyozna

składająca wniosek o przyznanie dodatku węglowego oraz osoby z nią spokr'ewnione lub niespokrewnione
pozostające w t'aktycznynr związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gclsp<ldarująoe (gospodarstwo domowe
wieloosobowe).
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W sklad gospodarstwa domowego wnioskodawcy wchodzą5):
5) W przypadku gdy oświadczenie doĘczy liczby członków gospodarstrva domowego większej niż 6 osób, naleĄ dodaÓ

formularz obejmujący dane kolejnych członków gospodarsfwa domowego wnioskodawcy'

DANE oSoBY WCHoDZĄCEJ w SKŁAD GosPoDARSTwA DoMowEGo
0l. Imię (imiona)

02. Nazwisko

03. Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

6) Nalezy wypełnió w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE osoBY wcHoDZĄCEJ w SKŁAD GoSPoDARsTwA DoMowEGo
01. Imię (imiona)

02. Nazwisko

03.Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamośćó)

ó) Nalezy wypełnió w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE oSoBY wCHoDZĄcEJ w SKŁAD GosPoDARSTwA DoMowEGo
0l. Imię (imiona)

02. Nazwisko

03.Numer PESEL

04' Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

6) Nalezy wypełnió w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE osoBY wcHoDZĄcEJ w SKŁAD GoSPoDARsTwA DoMowEGo
01. Imię (imiona)

02. Nazwisko

03.Numer PESEL
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04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamośćó)

6) Nalezy wypełnió w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE osońY wcHoDzĄcEJ w SKŁAD GosPoDARsTwA DoMowEGo
0l. Imię (imiona)

02. Nazwisko

03.Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamośóó)

6) Nalezy wypełnió w prrypadku' gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

DANE osoBY wcHoDzĄCEJ w SKŁAD GosPoDARsTWA DoMowEGo
0l. Imię (imiona)

02. Nazwisko

03.Numer PESEL

04. Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość6)

6) Nul.zy wypełoić w przypadku, gdy osoba nie posiada numeru PESEL.

3. Informacja dotycąca źródełogrzewania na paliwo stałe7)

Glównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest jedno z następujących
fuódeł:

kocioł na paliwo stałe8),

kominek,

koza,

ogrzewaczpowietza,

trzon kuchenny,

piecokuchnia,

kuchniawęglowa,

piec kaflowy na paliwo stałe
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- Zasilane paliwami staĄzmi9), zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji enrisyjności budynków,
o której nowa w art.2'la ust. l ustawy zdnia21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
iręmontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz.438, 156l
i1576)ro).
7\ Dotyczy wyłącznie tych wnioskodawców, których gospodarstwo domowe wykorzystuje ttrządzenia grzewcze określone

\Ą,żej jako glówne źródło ogrzewania oraz pod warunkiem, że to źródlo ogrzewania zostalo zgloszone lub wpisane do
centralnej ewidencj i ernisyjności budynków.

8) Nalezy zaznaczyć, także w przypadku, gdy ogrzewanie budyŃu realizowane jest przez lokalną sieć cieplowniczą,
obsługiwanązkotłanapaliwostałewrozumieniuart.2ust.3ustawyzdnia5sierpnia202Żr'ododatkuwęglowym.
W tym przypadku do wniosku naleĘ zalączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie
ogrzewania budynku zgodnie ze zgloszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

9) Zgodnie z afi. Ż nst. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 20Ż2 r' o dodatku węglowym przez paliwa stałe rozumie się węgiel
kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego'

l0) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2l listopada 2008 r. o wspieraniu termomodemizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków kźdy właściciellub zarządca budynku ma obowiązek złożęnia do centralnej ewidencji
emisyjności budynków deklaracji dotyczącej żródeł ciepłai źródeł spalania paliw.

4. Gospodarstwo domowe wnioskodawcy znajduje się w:

budynku jednorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym zródłem ogrzewania,

budynku wielorodzinnym z zai\stalowanym w nim głównym zródłęm ogrzewania'

budynku lub lokalu, w których ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą,
obsługiwaną zkotłana paliwo stałe zainstalowanęgo w innym budynkull).

|1) Przęz lokalną sieć ciepłowniczą należy rozumieó sieć dostarczającą ciepło do budynków z lokalnych źródeł ciepła
(zasilanych węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierając1'rni co najrrrriej 85% węgla kamiennego): kotłowni lub
węża cieplnego, z których nośnik ciepła jest dostarczany bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku
lub ciepłowni osiedlowej lub grupowego r.rYmiennika ciepła wraz z siecią ciepłowniczą o mocy nominalnej do l l,6 MW
dostarczającegociepłodobudynków_wrozumieniuań.2pkt6i7ustawyzdnia}tlistopada2008r.owspieraniu
termomodemizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przez lokalną sieó ciepłowniczą nie
należy rozumieó miej skiej sieci ciepłowniczej'
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CZĘŚCIJ

oŚwIADCzENIA

oświadczam, że:

- osoby wymienione w części I w pkt 2 wniosku są członkami mojego gospodarstwa domowego,

- wsrystkie podane we wniosku dane są zgodne zprawdą,

_ gospodarstwo domowe nie korzystało i nie korzysta z paliwa stałego zakupionego po cenie i od
przedsiębiorcy, o którym mowa w art' 2 ust. l ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r' o szczególnych

rozułiązaniach sfużących ochronie odbiorców niektórych paliw stĄch w nłiązJłl z sytuacją na rynku

tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 7692)t2).

12) Przezprzsdsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę wykonującego działalnośó gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrofu

paliw, wpisanego do Centralnego Rejestu Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. l pkt 5a ustawy z dnia
6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. l43, 1137 i 1488), który sprzedawał paliwa stałe dla
gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej nfi996'60 złbrulto za
tonę, w celu wykorzystania na pot'zeby własne tych gospodarstw domowych.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej zq złożeniefałszywego oświadczeniu

(miejscowośó) (data: dd/mm/rn) (podpis wnioskodawcy)



KLAUZULA INFORMACYJNA

W zwiryku ze zmianą przepisów dotycących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 20l8 roku
Rozporządzenia Parlamenlu Europejskiego i Rady (UE) 20t6/679 z dnta27 kwiefuia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycarych
w zwiągku z pr7śt1^łarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchytenia dyreĘwy
9s/46/wE (ogólne roąorądzenie o ochronie danycb) ''RoDo', informujemy, ze:

l' Admińistratorem PanilPana danycb osobowych jest Gminny ośrodek Pomocy Spolecznej w Mińsku Mazowiecłiim
przy ul. Chelmońskiego 14, 05*300 Mińsk Mazowiecki.
W Gminnym ośrodku Pomocy Społecanej w Mińsku Mazowieckim powołany został Inspektor ochrony Danych,
z którym można się skontak;tować e*mailowo: iod@gops.minskmazowiecki.pl, jeśli ma Palril Pan pyania dofycące
sposobu i zakresu przefwarzania Pani/ Pana danych osobowych' a takżs przysfugujących Pani/ Panu uprawnień.
ominny ośrodek Pomocy Społecarej w Mińsku Mazowieckim prłatwałzaPani/ Pana dane osobowe w celu realizacji
zadań wynikaj ących z:

- ustawy z dnia 5 sierpnia 2o22r. o dodatku węgtowym ( Dz. U. z2022r. poz.1692)

4' Podanie przez Pani{ Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zadań wynikających z
przepisów ww. usiawy.

5' Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą przez ol<res niezbędny dla wykonania zadail wynikających z przepisów
ww' ustawy' a po tym okresie dla celów i przez c7;s araz w zakresie wskazanym w Jednolityn Rzeczowym Wykazie
Akt Gminnego ośrodka Pomocy Społecarej w Mińsku Mazowieckim.

6' odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą jedynie podmioty upoważnione do u:ryskania informacji na podstawie
przepisÓw ww. ustawy,

7' Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegĄ zaulomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

8' Prąysfuguje PanV Panu prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo
coftięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanię danych osobowych odbywa się na podstawie
wyrażonej przez Pani{Pana zgody,

9' W prrypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminnym ośrodku Pomocy Społeczrrej
w Mińsku Mazowięckim Pani/ Pana danych osobowych, prrysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Pofwicrdzam zapoznanie się z powyŁrzą informacją

2.

3.

( data i cąłelny podpis)




